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تقدیر و  معرفی،، با هدف شناسایی )امید( سراسر کشور فیلم کوتاه و عکس دانشجویان نوارةجش نهمین دورة 

میان دانشجویان  اجتماعی نشاط افزایش در جهت و عکس و همچنین کوتاه فیلم حوزةجوان استعدادهای  پرورش

خلیج به میزبانی دانشگاه  1399ول اردیبهشت ماه ا هنری، در هفتةفرهنگی و  سراسر کشور با رقابت در یک عرصة

مصرف مواد اعتیاد و رداختن به موضوع پیشگیری از به سبب اهمیت پ .شودبرگزار می فارس واقع در استان بوشهر

قرار گرفته  نهمب بخش ویژة جشنواره در قالبه همراه زیست دانشجویی با استفاده از زبان هنر، این موضوع مخدر 

 .است

 جشنواره راهبردی این دورةف اهدا

از  حمایت ایجاد زمینه و نامه و عکسفیلم کوتاه، فیلم ةدر زمیندانشجویان خالق و مستعد  و معرفی شناسایی .1

 آنان

ها و از آسیب هبازدارندعنوان یکی از عوامل به دانشگاهفضای عمومی نهاد در  نشاطو  پویاییتقویت  .2

 تیاد به مواد مخدر و روان گردان ها.به ویژه اع انحرافات اجتماعی

 

 موضوعات جشنواره

های فیلمبخش )فیلم کوتاه،  4در  ،و عکس دانشجویی در دو موضوع زیر کوتاه فیلم ةجشنوار ةنهمین دور

 شود: نامه و عکس( برگزار میفیلم ای،صدثانیه

 آزاد. موضوع 1

 هاگرداندر و روانسوء مصرف مواد مخاعتیاد و  پیشگیری از موضوع ویژه :. 2

 .. موضوع زیست دانشجویی و الزامات آن3

 

 



 های جشنواره بخش

 بخش فیلم کوتاه -1

 شوند.پذیرفته میو پویانمایی تند، تجربی های داستانی، مسدر بخش فیلم کوتاه آثار در قالب فیلم

 بخش فیلم کوتاه: مقررات

 دقیقه باشد. 30ها نباید بیشتر از مدت زمان فیلم -1

 ساخته شده باشند( 1397ها باید بعد از آذر شد. )فیلمسال از تولید فیلم نگذشته با 2ز بیش ا -2

 محدودیتی از نظر تعداد آثار ارسالی وجود ندارد. -3

ه پس از به دبیرخانه جشنواره ارسال شود. کد رهگیری ک DVDدیتا روی فایل صورت ه فیلم باید ب -4

و مدت  و نام فیلم همراه ، شمارةه همراه نام فیلمسازب DVDشود باید روی ثبت نام در سایت داده می

 صورت خوانا نوشته شود.هب زمان آن

، MXF ،MOV (H.264) ،MPEG 4 (H.264) های قابل قبول جشنواره به شرح زیر است:فرمت -5

MPEG 2 ،DV AVI 

 نامه:بخش فیلم -2

ظور کشف به من، «در و روان گردان هااعتیاد و سوء مصرف مواد مخ»نویسی با موضوع ویژه بخش مسابقة فیلمنامه

 شود.برگزار می های برترید فیلمنامههمچنین حمایت از تول نویسی ونامهفیلم ةاستعدادهای جوان در زمین

 نامه:بخش فیلم مقررات

 .دریافت کنداز سایت  رهگیرینامه باید به شکل آنالین ثبت نام شده و کد هر فیلم .1

 در هنگام ثبت اثر ضمیمه شود. word و pdfهر دو فرمتبا  کاملصورت ه ب ها بایدنامهفیلم .2

 .های ارسالی نباید فیلمی تولید شده باشداز فیلمنامه .3

 نامه الزامی است.اول فیلم ةدر صفح A4 نامه در حداکثر یک صفحهفیلم ةبودن خالصهمراه .4

 دقیقه نوشته شده باشد. 30نامه باید بر مبنای زمان حداکثر فیلم .5

 نامه در نظر گرفته شده است.فیلم 2حداکثر  های ارسالی هر نفرنامهمفیل تعداد .6



 .نامه ذکر شوداول فیلم منبع اقتباس باید در صفحة ،اقتباسیهای در فیلمنامه .7

 ای:های صد ثانیهفیلمبخش  -3

 (گردان هاوانسوء مصرف مواد مخدر و ر)اعتیاد و  جشنواره ویژة موضوع ابجشنواره ای های صد ثانیهفیلمبخش 

، ویدئوآرت یا الب مستند، داستانی، انیمیشنقهای خود در توانند با فیلممی سازدانشجویان فیلم شود.برگزار می

شرکت نمایند. مقررات این بخش همانند  رهثانیه در این بخش جشنوا 100با مدت زمان حداکثر  نماهنگ

 بخش فیلم کوتاه است.

 بخش عکس  -4

 به دو شکلدر  رکت در بخش عکس  با توجه به بخش های جشنواره می توانند آثار خود را دانشجویان متقاضی ش

شود که ند. مجموعه عکس به آثاری گفته میجشنواره ارسال نمایمرکزی به دبیرخانه تک عکس و مجموعه عکس 

ال ذهنیت عکاس فراهم الزم را برای انتق در ارتباط باشند و در نهایت زمینةتصاویر آن از نظر فرمی یا مفهومی 

تا  2بین مجموعه عکس  1تک عکس و  10های ویژه و آزاد، هر یک از بخش در تواندیم کنندهشرکتهر  آورند.

های موبایلی نیز صادق است و آثار بخش موبایل به ارسال کند. همین قانون در مورد عکس رخانهیرا به دبفریم  8

 رفت.طور جداگانه مورد داروی قرار خواهند گ

 عکاسی مستند اجتماعی و عکاسی هنری باشد. تواند شامل هر دو زمینةرویکرد عکاسان در این جشنواره می

 که هادرعکس دستکاری از هرگونه کنند بایدعی آثار خود را تولید و ارسال میعکاسانی که با رویکرد مستند اجتما

 وکوالژ، مونتاژ سازی،عکس هرصورت، به اقعیتو در دخالت یا و شود عکس بعد حذف و شدنگرافیکی منجربه

 نور،کنترل های مستند اجتماعی تنظیمدر عکس. خودداری کنند تصویر عناصر حذف و عکس عناصر جاییجابه

 کردن و کراپوشارپنس  گرین کاهش یا افزایش کالریتی، افزایش یا کاهش کنتراست، کاهش یا افزایش رنگ،

هرگونه تمهیدی آزاد  های با رویکرد هنری در ارائةنزند. عکس برهم را اسنادی هج و که است تنها تا جایی مجاز

 هستند.

 



 شرایط فنی آثار و مقررات شرکت در بخش عکس:

جشنواره به  یرسم تیرا در سا هینام اولابتدا ثبت دیشرکت در جشنواره با کنندگان برایشرکت یتمام .1

 یتمام یو رمز عبور خود را برا ینام کاربر در پایان ثبت نام،و  دهندانجام  http://omidfestival.irینشان

 .جشنواره نزد خود حفظ کنند یمراحل بعد

 رخانهیرا به دبفریم  8تا  2بین عکس  ةمجموع 1و  تک عکس( 10) بخش هر در تواندیم کنندهشرکتهر  .2

 .کند ارسال

 کیبه صورت  دیبا تیثبت شده باشند اما در نها یلبو با هر قاوده بسیاه و سفید  ای یرنگ توانندیم یارسال آثار .3

و در Width =1600 pixelی افقی ها)در عکس Pixel1600که اندازه ضلع بزرگ آن حداقل   Jpegلیفا

 تیمگابا 2از  یارسال لیحجم فاQualityکیفیت یا باشد( و  Height =1600 pixelیعمود یهاعکس

ها شرایط الزم را سال کنترل کنید. در صورتی که عکسها را پیش از ارلطفاً اندازه و حجم عکس .تجاوز نکند

 در هنگام ارسال آپلود نخواهندشد. ،نداشته باشند

 نام عکس، عنوان ازقبیل اینوشته هیچ. شد نخواهد ارائه داورها به عکاس نام عکس، عنوان قبیل از اطالعاتی .4

 به مربوط توصیفی و توضیحی هایمتن بیاید، هاسعک داخل در واترمارک صورت به نباید توضیح یا عکاس

 .گردد ارسال word  فایل و مجزا به صورتها نیز مجموعه عکس بخش

ها تغییراتی را به وجود زوم در تعداد و ترتیب مجموعه عکسداوران حق دارند تا بنا به صالحدید و در صورت ل .5

 آورند.

 .گیرندمیر هم مورد داوری قرار ها در کنااین جشنواره تک عکس و مجموعه عکسدر  .6

  و مورد داوری قرار گرفته باشد. آثار نباید در دوره های قبلی این جشنواره شرکت .7

 موظف کنندهشرکت شوند مردد داوران اثری مالکیت و استناد خصوص در داوری مراحل در که درصورتی .8

 داوری یندآفر از درغیراین صورت نماید. ارسال بررسی جهت جشنواره دبیرخانه به را خود مستندات است

یا عکس قبل و بعد  (RAW- NEF) مورد قبول دبیرخانه شامل ارائه فایل خام اثرمستندات  .شودمی حذف

 .از اثر یا فایل ثبت شده برای عکس های تلفن همراه خواهد بود

در بنا    یننه دعنو  هرگو تیلئوو مسن  شنود یکننده در جشنواره به عنوان عکاس و مالک اثر شنناخته من  شرکت  .9

 جشنواره خارج است. ةاثر از عهد تیمالک



ارائه در  برای اثر اصلیبزرگ و  اندازة باید اثر به بخش مسابقه، یابیآثار و در صورت راه یپس از داور .10

مناسب در  اندازة لیاست عدم تحو یهیو بدبه دبیرخانه تحویل داده شود  صاحب اثرو چاپ کتا  از  شگاهینما

در جشنواره و چاپ اثر در کتا  و ارائه در  شدگانرفتهیفهرست پذ از صاحب اثرمنجر به حذف مهلت مقرر، 

 .شودمینمایشگاه 

 جشنواره می تواند آثار را با ذکر نام صاحب اثر در قالب های مختلف مورد استفاده قرار دهد.برگزار کننده  .11

در جشنواره،  یو جهت اهداف آموزش دیسبه بخش مسابقه در قالب کتا  به چاپ خواهد ر افتهیآثار راه  .12

 .شودمیشرکت کنندگان جشنواره اهدا  یکتا  به تمام نیاز ا الکترونیکی نسخهصورت درخواست، 

 جشنواره است. نیمقررات ا یتمام رشیپذ یارسال آثار به معنا .13

 .اولویت انتخا  هستندر د خالقانه وایده محورروز، هببدیع،  آثار .14

و  http://omidfestival.ir به نشانی طریق دریافت فرم ثبت نام از سایت جشنواره شرکت در جشنواره از .15

 .استل آن به دبیرخانه جشنواره تکمیل آن و ارسا

 مقررات عمومی

که بیش از یک دانش آموختگانی  است.مجاز  کشور در این جشنوارههای دانشجویان دانشگاه شرکت همه .1

 توانند در این جشنواره شرکت کنند.اشد نیز میاز تحصیلشان نگذشته ب اتمامسال از 

کنندگان بنابراین الزم است درخواست ؛پذیر استامکان سایت جشنواره ثبت نام در جشنواره تنها از طریق .2

کد و  کنند ای شرکت در جشنواره را تکمیلفرم تقاض  www.omidfestival.ir با مراجعه به سایت

 .دریافت نمایند را رهگیری

 عنوان امکان تغییر و یا ارسال مجدد آثار وجود ندارد.به هیچ  .3

 .شودمیاند، گواهی شرکت داده به آثاری که به بخش مسابقه راه یافته .4

 شوند.آثاری که استانداردهای فنی و نمایشی را نداشته باشند از بخش مسابقه حذف می .5

را گان کنندلو  آثار از جانب شرکتارسال نامطهای ناشی از دبیرخانه جشنواره، مسئولیتی در قبال آسیب .6

 پذیرد.نمی

 کردن آن وجود ندارد.هیابی اثر به جشنواره امکان خارجپس از را .7



نشده که در مقررات حاضر لحاظ نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد بینیموارد پیش ةاخذ تصمیم نهایی دربار .8

 آن و تغییر در بعضی از مقررات، با دبیر جشنواره است.

کند. در صورت اثبات خالف آن در هر مرحله، کننده اثر را صاحب اثر تلقی میخانه جشنواره، ارسالدبیر .9

 کننده خواهد بود.سئولیت حقوقی آن نیز متوجه ارسالاثر ارسالی حذف شده و م

 شود.ها عودت داده نمیبازبینی فیلم نسخة  .10

ظور اطالع رسانی در اختیار ه  را به منهای مختلف جشنواردقیقه از آثار بخش 3نه مجاز است دبیرخا .11

 قرار دهد. های اجتماعیصداوسیما و شبکه

)برای بخش فیلم( و عکس هنرمند  و عکس کارگردان، پوستر فیلم )نمای فیلم( دو قطعه عکس صحنه .12

 نام باید در پرتال جشنواره بارگذاری شود.در هنگام ثبت )برای بخش عکس(

 واره به معنای قبول مقررات اعالم شده است.تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشن .13

 جوایز جشنواره:

 .شودتقدیر و جوایز نقدی اهدا می ، لوحتندیسهای مختلف جشنواره  به نفرات برگزیده در بخش

 شمار جشنواره:گاه

 1398 اسفند  10: آثار آخرین مهلت ثبت

 1398ماه  اسفند15فیلمنامه: عکس، آخرین مهلت ارسال فیلم، 

 1399رگزاری جشنواره : هفته اول اردیبهشت زمان ب

 )استان بوشهر، شهرستان بوشهر(خلیج فارس مکان برگزاری جشنواره : دانشگاه

 ،یجنوب روزانیپ ابانیهرمزان، نبش خ ابانیخ ن،یصنعت، بلوار خورد دانیتهران، شهرک قدس، مدبیرخانه جشنواره: 

 .یو اجتماع فرهنگی کلم، اداره . طبقه پنجیو فناور قاتیساختمان وزارت علوم،تحق

 64891-14666: یپست کد

 http://omidfestival.ir سایت جشنواره:و 


